
Про підсумки роботи дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти в 2019/2020 н.р. та завдання розвитку 

освітньої галузі на 2020/2021 н.р. 
 

У 2019/2020 н.р. робота відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради була направлена на реалізацію у закладах освіти 

вимог Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту». 

Упродовж звітного періоду діяльність відділу була спрямована на здійснення 

державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних 

параметрів мережі закладів дошкільної, позашкільної та загальної середньої 

освіти, створення належних умов їх функціонування й розвитку, 

удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження нових освітніх 

технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, підвищення престижу 

професії вчителя. Адміністрації та педагогічні колективи закладів освіти 

працювали над підвищенням рівня освітніх послуг, забезпечення кожній 

дитині рівного доступу до якісної освіти. 

Організація освітньої діяльності у закладах освіти Перечинської ОТГ  у 

2019-2020 навчальному році здійснювалась відповідно до законів України 

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну 

освіту», «Про позашкільну освіту»,   Концепції реалізації державної політики 

у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». 

2019–2020 навчальний рік в Україні та світі став переломним у питаннях 

побудови системи освіти, зокрема її якості. Виклики, які виникли не лише 

перед освітянами, а й усім суспільством у зв’язку із запровадженням 

карантину, поставили низку завдань, які потребували негайного вирішення. 

Водночас це допомогло набути важливого колективного досвіду та 

активізувало спільні зусилля для досягнення результатів у надзвичайній 

ситуації.  

Від 12 березня 2020 року у країні було запроваджено карантин. 

Починаючи із 16 березня заклади освіти розпочали функціонування у 

дистанційному режимі. Це внесло свої корективи в організацію освітнього 

процесу, проте галузь освіти Перечинської ОТГ гідно впоралася із 

завданнями:  

- у закладах загальної середньої освіти освітній процес здійснювався з 

використанням дистанційних технологій;  

- усі учасники освітнього процесу закладів освіти були долучені до 

проєкту «Всеукраїнська школа онлайн».  

1. Дошкільна освіта.  
Головна мета дошкільної освіти – створити сприятливі умови для 

особистісного становлення дітей, забезпечити їхній збалансований розвиток, 

узгодженість у житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та 

самозбереження, формування життєвої компетенції, розвитку ціннісного 

ставлення до світу природи, культури, людей, самих себе. Така глобальна 
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мета висуває певні вимоги й до забезпечення якості дошкільної освіти, і 

найвагоміша з них – удосконалення змісту відповідно до вимог часу. 

Забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до 

їх індивідуальних особливостей, культурних потреб спільно із батьками 

здійснювали 5 закладів дошкільної освіти та структурний підрозділ 

дошкільної освіти Ворочівської початкової освіти Перечинського ліцею, 23 

групи. Дошкільною освітою у Перечинській ОТГ станом на 01 січня 2020 

року охоплено 445 дітей віком від 2 до 6 років. 

Система дошкільної освіти Перечинської ОТГ 

(станом на 01.01.2020 року) 

№ 

з/п 

Заклад дошкільної 

освіти 

Всього 

груп 

К-сть 

вихованців 

Режим 

роботи 

Тривалість 

роботи 

1. Перечинський ЗДО 

“Веселка” 
6 123 5-ти  

денний 

12 год. 

2. Перечинський ЗДО 

“Теремок” 
6 117 -//- 12 год. 

3. Ворочівський ЗДО 2 30 -//- 10.5 год. 

4. Зарічівський ЗДО 3 61 -//- 10.5 год. 

5. Сімерський ЗДО 3 80 -//- 12 год. 

6. Сімерківський ЗДО 2 34 -//- 12 год. 
РАЗОМ: 23 445   

У 2019-2020 навчальному році дошкільною освітою було охоплено 221 

дитину віком від 3 до 5 років, що становить 70 відсотків всіх дітей, а також 

140 дітей 5-річного віку, що становить 77 відсотків. 

У лютому 2020 року Ворочівський ДНЗ реорганізовано та створено 

структурний підрозділ дошкільної освіти Ворочівської початкової школи 

Перечинського ліцею, яка є філією опорного закладу.  

У  2019/2020 н.р. для задоволення соціальних та освітніх потреб на базі 

Перечинського закладу дошкільної освіти «Веселка» функціонувала                      

1 інклюзивна група (1 дитина), де створено необхідні умови для корекційно -

розвивального та освітнього процесів дітей з особливими потребами. 

Одним із пріоритетних завдань, які стоять перед керівництвом 

Перечинської ОТГ, є заходи щодо створення додаткових місць у закладах 

дошкільної освіти з метою охоплення дітей дошкільного віку. 

Відповідно до виконання рішення 11 сесії VII скликання І пленарного 

засідання Перечинської міської ради з 01 жовтня  2019 року було відкрито    

четверту групу в Сімерському дошкільному навчальному закладі відповідно 

до потреб батьків у кількості 20 місць. 

З метою  створення умов для повноцінного харчування у закладах 

дошкільної освіти Перечинської ОТГ забезпечені безкоштовним харчуванням 

за кошти органу місцевого самоврядування такі категорії: діти-сироти; діти, 

позбавлені батьківського піклування; діти з особливими освітніми 

потребами, які навчаються в інклюзивних групах; діти із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям»; діти, батьки яких є учасниками 
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бойових дій в зоні ООС або загинули в зоні ООС; діти з сімей, переміщених з 

тимчасово окупованої території; діти, яким згідно із Законом України «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» гарантується пільгове харчування. 

Вартість харчування в середньому становила 25 грн. Частка батьківської 

плати за харчування дитини у 2019 році становила 50 %, у 2020 році змінена 

на 60% від фактичної вартості харчування.  

У 2019/2020 н.р. у закладах дошкільної освіти забезпечено підтримку та 

соціальний захист 71 дитині соціально незахищених категорій: 

- зменшено на 50 відсотків розмір плати 55 дітям із сімей, де троє і 

більше дітей до 18 років (до 23 років, якщо дитина навчається за денною 

формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих 

навчальних закладах); 

- забезпечено безкоштовне харчування 16 дітям з числа: дітей-інвалідів, 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей учасників 

ООС. 

           Загальна середня освіта 

Загальна середня освіта – це ключова складова освітньої галузі, 

оскільки, окрім найтриваліших її часових рамок, вона виступає підґрунтям 

для подальшого здобуття освіти особистістю, її самоосвіти, саморозвитку та 

самореалізації упродовж усього життя.  

Розвиток загальної середньої освіти взаємопропорційно пов'язаний із 

соціально-економічним становищем країни, оскільки обидва впливають та 

залежать один від одного. Ці зв’язки легко простежуються через аналіз та 

порівняння статистичних показників, які дозволяють отримати кількісні та 

якісні характеристики матеріально-технічного, кадрового забезпечення, 

мережі закладів загальної середньої освіти, учнівського контингенту тощо. 

Мережа закладів загальної середньої освіти задовольняє потреби 

здобувачів освітніх послуг та громади. Навчання у закладах організовано за 

груповою, індивідуальною, інклюзивною формами навчання. 

Право громадян на отримання початкової, базової, повної загальної 

середньої та позашкільної освіти забезпечували 6 закладів загальної 

середньої освіти комунальної форми власності, у яких станом на 05.09.2019 

року здобували освіту 1567 учнів. 

Середня наповнюваність класів у Перечинській ОТГ на початок 2019 

року становила 20 учнів. Найбільша наповнюваність класів у Перечинському 

ліцеї (26 учнів) та Перечинській гімназії (22 учні). Найменша наповнюваність 

у Сімерківській ЗОШ І-ІІ ступенів (9) учнів та Ворочівській ЗОШ І ступеня 

(10 учнів). 

Організовано роботу груп подовженого дня у Перечинському ліцеї        

(4 групи), Сімерській гімназії (2 групи) та у Сімерківській ЗОШ І-ІІ ступенів 

та Зарічівській ЗОШ І-ІІ ступенів (по 1 групі). До 8 груп подовженого дня у 

2019-2020 навчальному році залучено 240 учнів 1-4 класів. 

 

Кількість учнів на початок 2019/2020 навчального року  
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у закладах загальної середньої освіти (станом на 05.09.2019) 

Заклад загальної 

середньої освіти 

Кількість 

учнів 

Кількість 

класів 

Середня 

наповню-

ваність 

Ворочівська ЗОШ І ступеня 40 4 10 

Сімерківська ЗОШ І-ІІ ступенів 83 9 9 

Сімерська гімназія 194 10 19 

Зарічівська ЗОШ І-ІІ ступенів 207 11 19 

Перечинська ЗОШ І-ІІІ ступенів 823 32 26 

Перечинська гімназія ІІ-ІІІ ступенів 

суспільно-гуманітарного напрямку 
220 10 22 

 1567 76 21 

 

Мережа класів та учнів закладів загальної середньої освіти 

Перечинської ОТГ на 2019-2020 н.р. (станом на 01.01.2020) 

№  

п/п 

Назва  

закладу освіти 

Разом 1-4 

класів 

Разом 5-9 

класів 

Разом 10-

11 класів 

Разом по 

ЗЗСО 

класи учні 
кла

си 
учні 

клас

и 
учні 

клас

и 
учні 

1. 

Перечинський ліцей 15 400 14 349 3 65 32 814 

Ворочівська початкова 

школа (філія) 
4 40 

 
4 40 

2. Перечинська гімназія   8 180 2 40 10 220 

3. 
Зарічівська ЗОШ І-ІІ 

ступенів 
5 107 6 99   11 206 

4. Сімерська гімназія 5 98 5 96   10 194 

5. 
Сімерківська ЗОШ І-ІІ 

ступенів 
4 35 5 48   9 83 

Разом по ОТГ: 33 680 38 773 5 105 76 1558 

У 2020 році 159 учнів закінчили 9 клас та отримали свідоцтво про 

здобуття базової середньої освіти, із них 2 учнів отримали свідоцтво з 

відзнакою. 

В 11-х класах завершили навчання 50 випускників та отримали 

свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти, 1 учениця 

отримала золоту медаль, 2 - срібні. 

У Перечинському ліцеї у 2019-2020 навчальному році було організовано 

навчання 4-х учнів за екстернатною формою навчання. 

Найбільш системною і масштабною сьогодні є модернізація загальної 

середньої освіти. 

Рішенням 11 сесії VII скликання Перечинської міської ради від 5 вересня 

2019 року №592 створено Перечинський освітній округ Перечинської міської 

ради та затверджено Положення про Перечинський освітній округ та 

опорний заклад освіти Перечинської міської ради; 
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Рішенням  11  сесії  VII  скликання  Перечинської   міської   ради   від   

10 жовтня 2019 року № 625 опорним закладом визнано Перечинську 

загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Закарпатської області, яку 

перейменовано у Перечинський ліцей Перечинської міської ради 

Закарпатської області. Затверджено Статут Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради Закарпатської області та Положення філії 

опорного закладу.  

  Відповідно до розпорядження в.о. голови державної адміністрації 

О.Гетьманенка «Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності» 

Перечинському ліцею видано ліцензії: на провадження освітньої діяльності 

за рівнем дошкільної освіти (розпорядження №118 від 28 лютого 2020 року) 

та освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти – здобуття 

початкової, базової середньої та профільної середньої освіти з ліцензованим 

обсягом 835 осіб (розпорядження №119 від 28 лютого 2020 року). 

  Закінчено процес реорганізації Ворочівського дошкільного 

навчального закладу та Ворочівської загальноосвітньої школи І ступеня 

шляхом приєднання до Перечинського ліцею Перечинської міської ради 

Закарпатської області. 

2.1. Нова українська школа 

Створення необхідного освітнього середовища для першокласників, 

наближеного до умов дошкільного закладу, наступності між дошкільною та 

початковою ланками освіти – ключові завдання реалізації Концепції Нової 

української школи.  

У закладах загальної середньої освіти Перечинської ОТГ в рамках 

реалізації Концепції «Нова українська школа» продовжується впровадження 

нового Державного стандарту початкової освіти у 3-іх класах усіх закладів 

загальної середньої освіти.  

Реформування системи загальної середньої освіти дає можливість 

підготувати здобувача освіти на компетентнісному та особистісно-

орієнтованому підході до навчання, враховувати вікові особливості 

психофізичного розвитку учнів, передбачати здобуття ними умінь і навичок, 

необхідних для успішної самореалізації в професійній діяльності, особистому 

житті, громадській активності. 

Відділом освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської 

ради вжито ряд заходів для використання коштів субвенції на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа». 

Субвенція НУШ 2019 

Розподіл субвенції 
Обласний 

бюджет 

Місцевий 

бюджет 

Всього 

Закупівля дидактичних матеріалів 85 500 9 500 95 000 

Закупівля сучасних меблів для 

початкових класів 
161 500 38 000 199 500 

Закупівля комп’ютерного обладнання 111 200 12 400 123 600 

Витрати на відрядження 9 800 - 9 800 
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Всього 368 000 59 900 427 900 

 

закупівля 
дидактичних 

матеріалів

закупівля 
сучасних 

меблів для 
початкових 

класів

закупівля 
комп'ютерно

го 
обладнання

витрати на 
відрядження

обласний бюджет 85 500 161 500 111 200 9 800

місцевий бюджет 9 500 38 000 12 400 0

85 500

161 500

111 200

9 8009 500
38 000

12 400
0

Субвенція НУШ

 

Із метою створення комфортного освітнього середовища, організації 

освітнього процесу, реалізації інтегрованого навчання та забезпечення 

необхідних умов, засобів і технологій для навчання учнів 1-х класів у 

2019/2020 навчальному році придбано шкільні меблі (сучасні одномісні 

парти і стільці, осередок вчителя, шафи для роздаткового матеріалу). 

 Для закупівлі дидактичних матеріалів за кошти субвенції на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти НУШ 

придбано дидактичний матеріал  на суму 95 000 грн. 

Придбано персональні комп’ютери згідно з Постановою 319 від 03 

квітня 2019 року на суму 123 799, 92 грн та за комп’ютерне обладнання для 

НУШ на суму 123 600, 00 грн. 

Заклади освіти до 1 вересня 2019 року отримали 12 комп’ютерів,                   

8 ноутбуків, 5 принтерів, 2 проектори та 2 ламінатори. 

Заклад  

освіти 

Комп'ютер на 

базі G5400 з 

монітором, 

клавіатурою, 

мишею та 

ліцензійною 

Windows10 

Ноутбук  

Dell Inspiron 

3582 з 

ліцензійною 

Windows10 

Проектор 

ACER 

X118AH 

БФП 

Canon 

PIXMA 

G2410 

Ламінатор 

офісний 

Royal 

Sovereign 

ES915 

Перечинська гімназія  2 - - - - 

Перечинська ЗОШ І-ІІІ ст. 4 4 1 1 - 

Зарічівська ЗОШ І-ІІ ст.  2 1 - 1 1 

Сімерська ЗОШ І-ІІ ст.  2 2 1 1 - 

Сімерківська ЗОШ І-ІІ ст.  1 1 - 1 - 

Ворочівська ЗОШ І ст.  1 - - 1 1 
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У 2019 році придбано мережеве обладнання та проведено роботи з 

підключення до Інтернету в усіх ЗЗСО. 

 Субвенція НУШ 2020 

У 2020 році державою надано кошти освітньої субвенції для Нової 

української школи, а також  виділені кошти місцевого бюджету Перечинської 

ОТГ. 

Субвенція НУШ 2020 

Розподіл  

субвенції 

Обласний 

бюджет 

Місцевий 

бюджет 

Всього 

Закупівля дидактичних матеріалів 96 400 10 700 107 100 

Закупівля сучасних меблів для 

початкових класів  
173 300 19 300 192 600 

Закупівля комп’ютерного обладнання  123 300 13 700 137 000  

Всього 393 000 43 700 436 700 

Відділом ОКСМС Перечинської міської ради закуплено 172 парти для 

учнів 1-х класів 2020/2021 н.р. Всі учні 1-х класів сядуть 1 вересня за нові 

парти. 

Проведено тендер та укладено договір на закупівлю дидактичного 

обладнання та дошок магнітно-крейдових для всіх 1-х класів. Очікуємо 

отримання дидактичного обладнання 28 серпня 2020 року. 

Проведено тендер та укладено договори на закупівлю 9 телевізорів 

Smart TV, 7 багатофункціональних пристроїв, у складі яких: принтери, 

сканери, копіри та 2 ламінатори. 

2.2. Перші класи 

1 вересня 2020 року заклади освіти Перечинської ОТГ приймуть 171 

першачків. 

№ 

з/п 

Повна назва 

закладу освіти 

К-сть 1 

класів  

(А, Б, 

В) 

К-сть 

учнів 

у 1 класі 

(окремо 

за 

класами) 

ПІБ 

вчителя 

1. 

Перечинський ліцей 

Перечинської міської 

ради Закарпатської 

області 

1-А 30 
Гризлова Юліана 

Сергіївна 

1-Б 30 
Добей Іванна 

Миколаївна 

1-В 30 Устай Віта Георгіївна 

Ворочівська початкова 

школа Перечинського 

ліцею (філія) 

1 9 
Горіна Наталія 

Омелянівна 

2. 

Зарічівська ЗОШ І-ІІ 

ступенів Перечинського 

району Закарпатської 

області 

1-А 16 Чернега Марія Іванівна 

1-Б 17 Станко Неля Василівна 

3. Сімерська гімназія 1-А 16 Бенедик Тетяна 
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Перечинської міської 

ради Закарпатської 

області 

Михайлівна 

1-Б 17 Пузяк Світлана Ігорівна 

4. 

Сімерківська ЗОШ І-ІІ 

ступенів Перечинського 

району Закарпатської 

області 

1 7 
Легеза Світлана 

Василівна 

Усього 9 171  

2.3. Інклюзивна освіта 

Організація інклюзивного навчання та виховання у закладах освіти дітей 

з особливими освітніми потребами визначається, як один із пріоритетів 

розвитку держави, який активно та успішно реалізується у Перечинській 

ОТГ. 

У 2019-2020 н.р. забезпечення освітою дітей з особливими потребами 

організовано у Перечинському ліцеї, Сімерській гімназії та Сімерківській  

ЗОШ І-ІІ ступенів через навчання за індивідуальною формою навчання.  

Класи з інклюзивною формою навчання у 2019/2020 н.р. 

функціонували на базі Перечинського ліцею (3 учні), а з жовтня 2019 року – 

Зарічівської ЗОШ І-ІІ ступенів (1 учень).  

№ 

з/п 

Повна назва 

закладу освіти 

К-сть дітей з 

особливими освітніми 

потребами, охоплених 

інклюзивним 

навчанням, 

у 2019/2020 н.р. 

Кількість дітей з 

особливими 

освітніми потребами, 

охоплених 

інклюзивним 

навчанням, станом на 

01.09.2020 

1. 

Перечинський ліцей 

Перечинської міської 

ради Закарпатської 

області 

3 4 

2. 

Зарічівська ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

Перечинського району 

Закарпатської області 

1 1 

3. 
Сімерківська ЗОШ І-ІІ 

ступенів 
- 1 

Усього: 4 6 

2.4. Стан внутрішніх вбиралень 

Створення безпечного освітнього середовища у закладах освіти – одне із 

основних завдань, яке сьогодні поставлено Президентом та Урядом перед 

місцевою владою та освітянами. Добре розуміючи, що нова українська 

школа- це школа, в якій необхідно оновлювати та змінювати не тільки освітні 

технології навчання та виховання, але і саме освітнє середовище, відділом 

освіти за підтримки міської ради, незважаючи на карантин, продовжуються 
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роботи щодо оновлення закладів освіти, створення комфортних умов 

навчання і виховання.  

 У всіх закладах освіти Перечинської ОТГ наявні внутрішні вбиральні, 

потребує реконструкції надвірна вбиральня Зарічівської ЗОШ І-ІІ ступенів, яка 

знаходиться біля спортивного майданчика. 

 

№ 

з/п 

Повна назва  

закладу освіти із 

зазначенням  

(у разі наявності) усіх 

окремих корпусів 

Наявність 

вбиралень 

Внутрішні  

вбиральні 

Зовнішні 

вбиральн

і, що  

відповіда

ють сан.-

гігієн. 

вимогам 

*Причина 

  внутріш

ніх 

зовніш

ніх 

потреб

а в 

облашт. 

неможли

вість 

облашт.* 

1. 

Перечинський ліцей 

Перечинської міської 

ради 

Закарпатської області 

початкова школа 

 

так 
- - - 

 

- 
 

старша школа так - - - -  

Ворочівська початкова 

школа Перечинського 

ліцею (філія) 

так - - - -  

2. 

Перечинська гімназія ІІ-

ІІІ ступенів суспільно-

гуманітарного напрямку 

так - - - - 

 

3. 

Сімерська гімназія 

Перечинської 

міської ради 

Закарпатської області 

початкова школа 

так     

 

старша школа так      

4. 

Зарічівська ЗОШ І –ІІ 

ступенів Перечинського 

району 

Закарпатської області 

початкова школа 

так - - - - 

 

старша школа 

так так - - ні 

Реконструкція 

надвірних 

вбиралень 

 (які 

знаходяться 

біля 

спортивного 

майданчика) 

5 
Сімерківська ЗОШ І –ІІ 

ступенів Перечинського 
так - - - - 
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району 

Закарпатської області 

 

2. Позашкільна освіта.  
У 2019-2020 навчальному році у Перечинській ДЮСШ працювали 19 

груп, у яких займалося 275  вихованців.  

Мережа відділень та навчальних груп закладу створена відповідно до 

наявності спортивної бази та кадрового забезпечення, а саме: 

- футбол: 5 навчальних груп – 94 вихованці; 

- гандбол: 4 навчальні групи - 56 вихованців; 

- теніс настільний: 3 навчальні групи - 32 вихованців; 

- волейбол: - 5 навчальних груп - 45 вихованців; 

- гімнастика художня: 4 навчальні групи – 48 вихованців. 

З 10 вересня 2019 року  рішенням Перечинської міської ради № 590 від 

05 вересня 2019 року відкрито відділення художньої гімнастики у 

Перечинській  ДЮСШ.  

У 2019-2020 навчальному році у Перечинській ДМШ працювали 4 

відділи, у яких займалося 186  вихованців: 

-  фортепіанний відділ – 76 учнів; 

- відділ народних інструментів -  57 учнів; 

- оркестровий відділ – 32 учні;  

- музично-теоретичний відділ  -  21 учень. 

Основні завдання у позашкільній освіті: 

 пріоритетність безоплатної позашкільної освіти; 

 збереження діючої мережі позашкільних закладів освіти та мережі 

гуртків у них; 

 оновлення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти; 

 відбір, розвиток і підтримка обдарованої учнівської молоді. 

3. Фінансування освітньої галузі. 
За 2019 рік на фінансування закладів загальної середньої освіти 

місцевим бюджетом виділено 6 757 668 гривень. Зокрема, на забезпечення 

харчуванням учнів виділено - 351 100 грн; на організацію підвезення учнів до 

місць навчання - 287 500 грн; оплату комунальних послуг – 1 875 090 грн. 

За перше півріччя 2020 року касові видатки для фінансування закладів 

загальної середньої освіти склали 2 571 506,00 грн. З них використано для 

забезпечення: 

- харчування учнів - 29 000 грн; 

- на організацію підвезення учнів до місць навчання  - 107 425 грн; 

- оплату комунальних послуг – 421 670 грн. 

Для закладів дошкільної освіти Перечинської ОТГ розмір фінансування 

за 2019 рік склав 12 810 356 грн. Зокрема використано: 

- для організації харчування - 802 400 грн; 

- придбання матеріалів для господарських потреб – 105 000 грн; 

- оплату комунальних послуг – 1 213 064 грн. 
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За перше півріччя 2020 року касові видатки для фінансування закладів 

дошкільної освіти склали 5 136 920 грн. Придбано продукти харчування на 

суму 132 800 грн. 

Для фінансування ДЮСШ у 2019 році місцевим бюджетом виділено 1 

339 446 грн; на перше півріччя 2020 року– 547 821 грн. 

Для фінансування Перечинської дитячої музичної школи на 2019 рік 

місцевим бюджетом виділено 3 733 500 грн. 

За перше півріччя 2020 року касові видатки для фінансування 

Перечинської дитячої музичної школи склали 1 920 200 грн. 

У першу чергу здійснювалося фінансування захищених статей: 

заробітної плати, продуктів харчування та оплата комунальних послуг і 

енергоносіїв. Найбільшу питому вагу займає заробітна плата та нарахування 

на неї, закупівля енергоносіїв, капітальні видатки на ремонти і 

реконструкцію приміщень, придбання обладнання довгострокового 

користування. 

Рівень доплати за престижність педагогічної праці з вересня 2019 року 

складав 30%. Виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення 

педпрацівникам - 100%. Протягом року здійснювалося преміювання 

педагогів, вони отримали винагороду з нагоди Дня працівника освіти. 

Напрямки 

спрямування 

коштів 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

тис.грн. 

В т. ч. за 

рахунок 

освітньої 

субвенції 

В т. ч. за 

рахунок інших 

субвенцій 

В т. ч. 

місцевий 

бюджет 

2019 рік 

ЗЗСО та 

ЗДО 
46 409,8 23 684,7 2 980,6 19 744,5 

Позашкільна 

освіта 
5 105,9   5 105,9 

Заборгованості з виплати заробітної плати немає, відряджальні витрати 

та нарахування заробітної плати за заміну уроків педагогічним працівникам 

проводяться систематично.  

4. Навчально-матеріальна база.  

У закладах освіти поступово оновлюється матеріально-технічна база. 

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти згідно з 

Постановою №319 від 03.04.2019,  для закладів освіти придбано комп’ютерне 

обладнання на суму 111 400 грн; придбано обладнання та виконано роботи 

для забезпечення необхідних умов для  доступу до Інтернету закладів освіти 

– 241 200 грн. 

Заклад освіти Сума 

Перечинський ліцей  80 391,00 

Перечинська гімназія 46 732,00 

Сімерська гімназія  49 571,00 

Зарічівська ЗОШ І-ІІ ступенів 40 734,00 

Сімерківська ЗОШ І-ІІ ступенів 20 252,00 
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Ворочівська ЗОШ І ступеня 3 516,00 

За рахунок залишку освітньої субвенції оновлено матеріально-технічну 

базу закладів освіти на суму 379 900 грн ( придбання шкільних меблів). 

 
Найменування   К-сть  сума    

Ворочівська початкова школа 
  

28 023,00 

Комплект парта із стільцем (фінський 

проект) [шт.] 
1 216,00 15,000 18 240,00 

Стінка дитяча з 5-ти елементів 

2700*300*1526мм Зелена вода 16мм 

[шт.] 

4 863,00 1,000 4 863,00 

Шкільна дошка 4000*1000 

Комбі(крейда+маркер) магнітна з 

розкресленням [шт.] 

4 920,00 1,000 4 920,00 

Зарічівська ЗОШ І-ІІ ступенів     14 647,00 

Комплект парта із стільцем (фінський 

проект) [шт.] 
1 216,00 4,000 4 864,00 

Стінка дитяча з 5-ти елементів 

2700*300*1526мм Зелена вода 16мм 

[шт.] 

4 863,00 1,000 4 863,00 

Шкільна дошка 4000*1000 

Комбі(крейда+маркер) магнітна з 

розкресленням [шт.] 

4 920,00 1,000 4 920,00 

Перечинська гімназія ІІ-ІІІ ст.     73 046,00 

База під стіл Rozana Duo 

Chrome(1032*720*577) (їдальня) [шт.] 
1 275,00 8,000 10 200,00 

Стіл вчителя 1300*1300*750мм Дуб 

молочн.,жасмін,лаванда 18мм [шт.] 
2 015,00 2,000 4 030,00 

Стілець (табуретка) Сhiko Chrome 

V15 мякий (їдальня) [шт.] 
392,00 64,000 25 088,00 

Стілець учнівський зі змінною 

висотою (оранж. фанера 4-6рост.) 

[шт.] 

615,00 30,000 18 450,00 

Стільниця ДСП бук 1200*800*760 

(їдальня) [шт.] 
1 365,00 8,000 10 920,00 

Тумба вчителя з дверцею 

400*400*590мм [шт.] 
776,00 2,000 1 552,00 

Тумба вчителя з дверцею 

400*400*590мм [шт.] 
1 403,00 2,000 2 806,00 

Перечинський ліцей     186 031,0 

Комплект столів для засідань 

3600*1200*750мм Бук [шт.] 
5 880,00 1,000 5 880,00 

Стіл вчителя 1300*1300*750мм Дуб 

молочн.,жасмін,лаванда 18мм [шт.] 
2 015,00 4,000 8 060,00 

Стіл письмовий П-образний без поиці 1 270,00 4,000 5 080,00 
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1200*600*750мм Бук [шт.] 

Стілець напівмякий "Престиж" 

484*550*845 мм тканина 

Чорний,коричнева [шт.] 

825,00 9,000 7 425,00 

Стінка універсальна "Школа-Сад" 

елемент №2 600х410х1594мм 

Жовтий/зелена вода [шт.] 

1 740,00 8,000 13 920,00 

Стінка універсальна "Школа-

сад"елемент №3 

600х410х1303ммЖовтий/зел.вода 

[шт.] 

2 903,00 4,000 11 612,00 

Стінка універсальна "Школа-Сад" 

елемент №2 600х410х1594мм 

Лаванда/жасмін [шт.] 

1 740,00 8,000 13 920,00 

Стінка універсальна "Школа-

Сад"елемент  

№3 600х410х1303ммЛаванда/жасмін 

[шт.] 

2 903,00 4,000 11 612,00 

Тумба вчителя з дверцею 

400*400*590мм [шт.] 
776,00 4,000 3 104,00 

Тумба вчителя з дверцею 

400*400*590мм [шт.] 
1 403,00 4,000 5 612,00 

Шафа дитяча "Мозаїка" закрита 

1296х350х1040мм [шт.] 
3 011,00 16,000 48 176,00 

Шафа для вчительської 1370*600*380 

ДСП бук 18мм [шт.] 
3 378,75 8,000 27 030,00 

Шкільна дошка 4000*1000 

Комбі(крейда+маркер) магнітна з 

розкресленням [шт.] 

4 920,00 5,000 24 600,00 

Сімерківська ЗОШ І-ІІ ступенів     23 706,00 

Комплект парта із стільцем (фінський 

проект) [шт.] 
1 216,00 12,000 14 592,00 

Стіл вчителя 1300*1300*750мм Дуб 

молочн.,жасмін,лаванда 18мм [шт.] 
2 015,00 1,000 2 015,00 

Тумба вчителя з дверцею 

400*400*590мм [шт.] 
776,00 1,000 776,00 

Тумба вчителя з дверцею 

400*400*590мм [шт.] 
1 403,00 1,000 1 403,00 

Шкільна дошка 4000*1000 

Комбі(крейда+маркер) магнітна з 

розкресленням [шт.] 

4 920,00 1,000 4 920,00 

Сімерська гімназія     27 486,00 

Стіл вчительський 1-дверний з 3-ма 

шухлядами1200*600*750мм 
3 960,00 2,000 7 920,00 
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кольоровий [шт.] 

Стінка дитяча з 5-ти елементів 

2700*300*1526мм Зелена вода 16мм 

[шт.] 

4 863,00 2,000 9 726,00 

Шкільна дошка 4000*1000 

Комбі(крейда+маркер) магнітна з 

розкресленням [шт.] 

4 920,00 2,000 9 840,00 

Перечинський ліцей      26'930.0 

Ремкомплект шкільної парти 

(стільниця+панель+полиця) [шт.]          595.00 

         

35.000 

      

20'825.00 

Фанера для шкільних стільців. 

Комплект (спинка+сидіння) [комп.]          165.00 

         

37.000 

       

6'105.00 

 

За 2019/2020 навчальний рік для Перечинського ліцею придбано 

шкільний автобус вартістю 1 849 800 (в т.ч. за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, 

спрямованих на підвищення якості освіти згідно з Постановою №319 від 

03.04.2019 – 1 593 000 грн та співфінансування з місцевого бюджету 177 000 

грн та співфінансування за рахунок залишку освітньої субвенції – 77 800 

грн). 

Проведено капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) у 

Перечинському ліцеї за рахунок коштів місцевого бюджету – 583 840 грн. та 

співфінансування благодійного фонду «ВІЗА» на суму 415 000 грн. 

Планується придбання обладнання для їдальні Перечинського ліцею за 

рахунок виділеної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

закупівлю обладнання для їдалень (харчоблоків) на 202 500 грн. та за 

рахунок співфінансування з місцевого бюджету в розмірі 22 500 грн .  

Виділено кошти для оплати робочого проєкту та проведення експертизи 

на капітальний ремонт частини даху та приміщень актового залу 

Перечинського ліцею (22 500 грн), оголошено тендер на виконання робіт. 

Проведено капітальний ремонт санвузлів Зарічівської ЗОШ І-ІІ 

ступенів на суму 300 000 грн. 

Здійснено реконструкцію спортивного майданчика  для занять ігровими 

видами спорту:  футболу, гандболу, волейболу та бадмінтону на території 

Зарічівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Перечинського району 

Закарпатської області . 

Проєкт реалізовано за кошти субвенції та кошти місцевого бюджету на 

будівництво мультифункціональних майданчиків. 

Загальна кошторисна вартість будівництва за затвердженою проєктною 

документацією 1508,954 тис. грн, у тому числі будівельні роботи 1 428 108 

грн (джерела фінансування (50/50): 714 054 – за рахунок місцевого бюджету 

та 714 054 грн – за рахунок субвенції), робочий проект 25 628 грн (за рахунок 

місцевого бюджету), експертиза – 3 632 грн (за рахунок місцевого бюджету), 

технічний нагляд 19 566 грн (за рахунок місцевого бюджету). 
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Проведено поточний ремонт із встановленням твердопаливного котла у 

ДЮСШ на суму 199874,00 грн. 

Закуплено спортивний інвентар  на суму 11230,0 грн. та матеріали для 

ремонту – 6298,00 грн. 

Виготовлено та оплачено робочий проєкт та експертизу на проведення 

капітального ремонту спортивного майданчика Перечинської ДЮСШ (20 863 

грн). 

Покращилася матеріально-технічна база закладів дошкільної освіти, а 

саме:  

ЗДО «Веселка»: проєкт «Реконструкція будівлі ДНЗ "Веселка" в 

м.Перечин. Коригування».  Вартість: робочий проєкт – 18 900 грн, експертиза 

–  6 458 грн, роботи – 722 835 грн. Всього: 748 193 

Закуплено спортивний куточок (11384 грн) для проведення корекційно-

розвиткових занять. 

Сімерківський ДНЗ: придбано насос циркуляційний – 2 500 грн. 

Сімерський ДНЗ: Сімерський ДНЗ взяв участь в обласному конкурсі 

«Кращий  заклад дошкільної освіти» й отримав грошову винагороду - 10000 

гривень, за які було придбано:електричний бойлер – 5 250.00 грн; електричну 

м’ясорубку – 2 500.00 грн; світильники – 2 000.00 грн. 

Зарічівський ДНЗ: закуплено сіль для очисної установки – 3115 грн. 

Керівниками закладів освіти вживаються організаційні та практичні 

заходи  щодо забезпечення протипожежного захисту у закладі освіти. 

Наказами визначено осіб, відповідальних за пожежну безпеку будівель, 

споруд та приміщень. 

Питання стану пожежної безпеки розглядаються на нарадах при 

начальнику відділу ОКСМС Перечинської міської ради. Опрацьовуються 

додаткові сезонні протипожежні заходи (на весняно-літній та осінньо-

зимовий пожежонебезпечні періоди). 

Протягом 2019/2020 н.р. проведена певна робота по усуненню порушень 

вимог пожежної безпеки, вказаних у приписах органів державного нагляду 

(контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки. 

Відділом освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської 

ради були проведені такі заходи протипожежного захисту об’єктів, які 

перебувають у сфері його управління: 

1) перезарядка вогнегасників: 

у закладах дошкільної освіти – 18 штук на суму 1620,00 грн; 

у закладах загальної середньої освіти – 24 штуки на суму 2360,00 грн; 

у закладах позашкільної освіти – 5 штук на суму 450,00 грн. 

2) здійснено електролабораторні роботи в електрогосподарстві 

Перечинського ліцею – на суму 9100,00 грн; 

3) здійснено технічний огляд водогрійних котлів Перечинського 

ліцею – на суму 4111,00 грн; 

4) проведено прочищення та випробування димових каналів таких 

закладів: Сімерський ДНЗ, Сімерківський ДНЗ, Перечинська дитяча музична 

школа – на суму 1984,00 грн. 
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У липні 2020 року вісім працівників освіти пройшли навчання 

відповідальних за безпечну експлуатацію парових та водонагрівних котлів 

(на суму 6 800 грн).  

Проводяться інструктажі з питань пожежної та техногенної безпеки з 

реєстрацією в спеціальних журналах. 

Здійснюється контроль за виконанням відповідних заходів в 

підпорядкованих закладах. Із метою дотримання установленого 

протипожежного режиму всіма учасниками освітнього процесу, вжиття 

заходів щодо попередження пожежної небезпеки й усунення недоліків, 

забезпечення безпечних й нешкідливих умов навчання, праці та виховання 

відділом ОКСМС видано накази від 30.08.2019 №96/01-31 «Про забезпечення 

виконання вимог пожежної та електробезпеки в закладах освіти на              

2019/2020 н. р.» та від 30.08.2019 №97/01-31 «Про організацію роботи з ОП 

та  безпеки життєдіяльності в закладах освіти у 2019-2020 навчальному 

році». 

5. Підвезення учнів.  
Організація регулярного безкоштовного підвезення учнів до місць 

навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав 

громадян на здобуття загальної середньої освіти. 

У Перечинській ОТГ на початок 2019-2020 навчального року за межею 

пішохідної доступності перебували та потребували підвезення 363 учні. 

Фактично підвозилися 242 учні, що становить 81,27%. 

Кількість учнів, які підвозяться, перевищує кількість місць для сидіння, 

визначеної технічною характеристикою та реєстраційними документами 

транспортного засобу. Відповідно до норм перевезення всі діти в шкільному 

автобусі мають сидіти.  

Підвіз до місць навчання, роботи і додому дітей, учнів та педагогічних 

працівників здійснюється за 3-ма маршрутами. 

Автобуси обслуговують два заклади освіти м.Перечин (Перечинський 

ліцей – опорний заклад та Перечинську гімназію), до яких підвозять учнів із 

населених пунктів: с.Зарічово, с.Ворочово, с.Сімерки та с.Сімер. 

№ 

з/

п 

Повна назва 

закладу освіти 

З
а

га
л

ь
н

а
 к

-т
ь

 

у
ч

н
ів

 

Із
 н

и
х

 п
о
т
р

еб
у

ю
т
ь

 

п
ер

ев
ез

ен
н

я
  

Перевезення 

забезпечено  

Кількість учнів, що 

забезпечені 

підвезенням 

шкільним 

автобусом,  

к-ть од.  

найманим 

транспортом, 

к-ть од.  

шкільним 

автобусом  

найманим 

транспортом  

1.  

Перечинський 

ліцей 

Перечинської 

міської ради 

Закарпатської 

області 

814 287 2 1 216 26 



17 

 

2.  

Перечинська 

гімназія ІІ-ІІІ 

ступенів 

суспільно-

гуманітарного 

напрямку 

220 76 1 - 26 27 

 Усього  1034 363 3 1 242 53 

На балансі відділу освіти є три шкільні автобуси. Але з метою створення 

більш сприятливих умов для підвозу учнів залучається ще один шкільний 

автобус. Загальний обсяг виділених коштів у 2019 році для забезпечення 

підвозу учнів склав 287 500 грн; на 2020 рік виділено 250 000,00 грн.  

Організовано підвіз учнів 11–х класів до пунктів проходження                 

ЗНО-2020. 

Під час організованого підвезення учнів шкільним автобусом для 

супроводу дітей у штатних розписах шкіл відповідно до Типових штатних 

нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 №1205, додатково 

введено 0,5 посади вихователя на один автобус (всього 3 вихователі). 

6. Підготовка закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період. 
Стан підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти 

Перечинської ОТГ в 2020/2021 навчальному році та в осінньо-зимовий період 

є задовільним. 

Згідно з розрахунковими показниками для забезпечення закладів освіти 

природним газом та паливними дровами укладено договори щодо 

забезпечення газопостачання та розподіл природного газу, а також на 

постачання паливної деревини до 31 грудня 2020 року. Також укладено 

договір щодо забезпечення безпечної експлуатації газового обладнання, 

проведення обстеження та здійснення контролю за безаварійною 

експлуатацією газового обладнання. 

Забезпеченість навчальних закладів Перечинської ОТГ паливними 

дровами до кінця поточного року складає 80% від розрахункової потреби. 

На 2020 рік укладено договір на постачання деревини паливної з ДП 

«Перечинський лісгосп» на суму 888 720,00 грн. Станом на 25.08.2020 року 

забезпеченість паливними дровами  навчальних закладів до кінця 2020 року 

становить 80 %. Протягом серпня-вересня планується виконання 100 % 

забезпечення. З ТОВ «Технофаєр» укладено договір на постачання пелет 

паливних для Перечинського ліцею на суму 649 450,00 грн. Для забезпечення 

закладів електроенергією укладено договори з ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 

(розподіл електроенергії) на суму 389 022,00 грн та ТзОВ «ЕлектроПрайм» 

(активна електроенергія) на суму 840 000,00 грн. Для забезпечення потреб 

постачання природного газу укладено договір з ТзОВ «Благогаз Збут» на 

суму 208800,00 грн. 

Всього видатки на комунальні послуги та енергоносії по закладах освіти 

складають 3 445 700 грн. 

7. Кадрове забезпечення.  
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Заклади загальної середньої освіти потребують вчителів англійської 

мови, фізичної культури, музичного мистецтва, інформатики, а заклади 

дошкільної освіти - музичних керівників та вихователів дітей дошкільного 

віку. 

Тому одним із першочергових завдань у цьому напрямку є посилення 

роботи з питань орієнтації учнів на педагогічні професії згідно з потребами 

закладів. У профорієнтаційній роботі зі старшокласниками на першому плані 

стоїть виявлення дітей із задатками майбутнього вчителя, формування в них 

психологічної готовності до педагогічної праці та розвиток педагогічних 

здібностей, переконання в престижності вчительського фаху. 

Педагогічні колективи закладів освіти Перечинської міської ради 

очолюють керівники з відповідною педагогічною освітою та досвідом 

роботи. 

Станом на 01 червня 2020 року у закладах освіти Перечинської ОТГ 

навчали і виховували дітей 229 педагогічних працівників: 

- 171 педагог - у закладах загальної середньої освіти; 

-  58 вихователів дітей дошкільного віку. 

У розрізі кваліфікаційних категорій у ЗЗСО: 

 
Всього 

учителів 

Посад 

оклад 

Спеціаліст 

 

ІІ 

категорія 

І 

категорія 

Вища 

категорія 

Старший 

учитель 

Учитель-

методист 

Не мають 

педзванн

я 

Перечин 

ОТГ 

171 8 29 30 13 88 41 5 125 

У закладах дошкільної освіти: 

 
Всього 

вихователів 

Посад 

оклад 

Спеціаліс

т  

ІІ 

категорія 

І 

категорія 

Вища 

категорія 

Виховател

ь-методист 

Не мають 

педзвання 

Перечин 

ОТГ 

58 12 11 9 6 11 4 54 

8. Успіхи та досягнення 2019/2020 навчального року. 

Із метою створення належних умов для виявлення та розвитку 

обдарованих і здібних дітей, заохочення та стимулювання їх пізнавальних 

інтересів, допитливості, інтелектуальної ініціативи й позитивної мотивації до 

навчання серед учнів закладів освіти Перечинської ОТГ проводяться 

учнівські олімпіади, турніри та інші інтелектуальні змагання. 

У ДЮСШ відкрито 4 групи з художньої гімнастики. 

У ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських предметних олімпіад із 

навчальних дисциплін у 2019/2020 навчальному році учні здобули 3 дипломи 

ІІІ ступеня. 

У ІV (підсумковому) етапі ІХ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка I місце 

зайняла Кедюлич Валерія - учениця 2 (6) класу Перечинської гімназії ІІ–ІІІ 

ступенів суспільно-гуманітарного напрямку. 

У липні відбулася міжнародна зустріч випускників із сільських освітніх 

програм для молоді з України, Молдови, Білорусі та Польщі в рамках 

Форуму «Сила Села 2019». 

https://www.facebook.com/events/345950762713198/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARBYVs4UubuYljJaKyRJTAw0lKE3i2w4stsPLV_2HKfY2ekXxysFTxmFCi5syIDazYR1Rb9r3e4QQ7bl&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBXrJlonV7oZJzTMvjyqdhtKqWXR3bl9kSOCruHyok18iB-PJqjvqBlicBbixcIM9n41T_uaycUncz-Wna3neSPixotSio5JK7n-PnpErCGXaBAu2v25ygruakyeYUnTsh5pdmX30mvSgRhGnQ2AisPw8CdSVdHuZyNNduyOMK_QzpNpIOt-J5m-DBQTjkEWjfdsdtqm_EsPbOyAqIYXxDWNOqt-AiildAjr5jLthzYl8jik_TVv3D4HgeA-KdUMTKg4b7z2-hZP2mxd86h9TY0JbJAOkR21AMM03SQClXUM4mtgpjqKlNTr68aQ7eniJOhyAeOdBZ8XOWjxzXYa542VQpm
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Освітяни взяли активну участь у написанні проєктів. 

1. Придбання спортивного інвентаря для спортивної зали 

Сімерківської ЗОШ І-ІІ ступенів. Забезпечення безпечних та сприятливих 

умов для проведення уроків фізичного навчання для школярів та відвідувачів 

позаурочних спортивних секцій школи, шляхом проведення капітального 

ремонту – 57 068 грн. 

2. Доступ до електроніки та програмування для дітей «Світ 

мікрокоду». Облаштування приміщення для навчання дітей мікроелектроніці 

та програмуванню – 80 000 грн. 

9. Пріоритетні питання, над якими буде працювати ОТГ у 

2020/2021 навчальному році. 

- Для опорного закладу є потреба у придбанні сучасного обладнання  

кабінетів з напрямком вивчення природничих та математичних предметів. 

- Придбання шкільного автобуса для опорного закладу. 

- Заміна даху Зарічівського ЗДО. 

- Заміна віконних та дверних конструкцій Зарічівського ЗДО. 

- Заміна даху Сімерської гімназії. 

- Капітальний ремонт фасаду опорного закладу (Перечинського ліцею). 

- Будівництво Сімерського ЗДО. 

- Капітальний ремонт спортивного залу Зарічівської ЗОШ І-ІІ ступенів. 

- Будівництво  котельні для Зарічівської ЗОШ І-ІІ ступенів. 

- Будівництво  приміщення для складування паливних дров для 

Зарічівської ЗОШ І-ІІ ступенів. 

- Реконструкція надвірних вбиралень (знаходяться біля спортивного 

майданчика). 

- Забезпечення усіх закладів освіти комп’ютерною технікою для 

покращення роботи в умовах дистанційного навчання. 

Підготовка закладів освіти ОТГ до нового 2020-2021 навчального року 

проводиться в нових умовах світової пандемії та здійснюється з урахуванням 

протиепідемічних і профілактичних заходів, у тому числі: завершуються 

ремонтні та профілактичні роботи, здійснюється прибирання всіх навчальних 

приміщень та прилеглої території закладів. 

На виконання Постанови Головного Державного санітарного лікаря 

України від 30.07.2020 №42 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій 

щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період 

карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-

19)» та листа МОН України від 05.08.2020 № 1/9-420«Щодо організації 

роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році» 

педагогічні ради закладів освіти розробляють та затверджують тимчасові 

Порядки організації освітнього процесу в період карантину. 

У кожному закладі освіти згідно з цим Порядком організовується: 

 призначення особи, відповідальної за координацію проведення 

інформаційних заходів з профілактики розповсюдження коронавірусної 

хвороби (СОVID-19), інших респіраторних захворювань; 

https://perechyn-budget.e-dem.in.ua/#/project/5904?&compid=95
https://perechyn-budget.e-dem.in.ua/#/project/5904?&compid=95
https://perechyn-budget.e-dem.in.ua/#/project/5933?&compid=95
https://perechyn-budget.e-dem.in.ua/#/project/5933?&compid=95
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 прибирання усіх навчальних приміщень та прилеглої території 

(дезінфекція поверхонь, приміщень тощо); 

 збільшення вільного простору в навчальних приміщеннях (прибирання 

зайвих меблів, килимів, м’яких іграшок тощо) для соціального 

дистанціювання та уникнення скупчення; 

 виокремлення та обладнання спеціального приміщення для 

тимчасового перебування учнів у разі виявлення в них симптомів гострого 

респіраторного захворювання та/або підвищеної температури; 

 обладнання місць для дезінфекції рук, розміщення контейнерів для 

використаних засобів індивідуального захисту тощо; 

 проведення моніторингу стану здоров’я учнів і працівників закладу 

освіти шляхом проведення медичним працівником закладу освіти 

термометрії та опитування щодо самопочуття, а також організації регулярної 

комунікації з батьками учнів для з’ясування стану здоров’я учнів; 

 впровадження заходів щодо мінімізації контактування з іншими 

особами (наприклад, відкриття декількох входів до приміщення, гнучкого 

графіку початку навчальних занять для різних категорій здобувачів освіти, 

використання розмітки на підлозі, що полегшує організацію двостороннього 

руху коридорами, виокремлення зон переміщення для різних вікових 

категорій учнів тощо); 

 закріплення за класами певних навчальних кабінетів для мінімізації 

пересування учнів у приміщеннях закладів освіти; 

 питний режим учасників освітнього процесу, зокрема із використанням 

індивідуального або одноразового посуду; 

 харчування здобувачів загальної середньої освіти відповідно до 

Тимчасових рекомендацій санітарного лікаря України; 

 спілкування педагогічних працівників із батьками, іншими особами 

переважно дистанційно за допомогою будь-яких засобів зв’язку; 

 запровадження гнучкої структури навчального року, передбачивши 

можливість внесення змін до термінів проведення канікул, початку та 

завершення навчальних семестрів, з урахуванням епідеміологічної ситуації; 

 проведення занять з окремих предметів на відкритому повітрі за 

сприятливих погодних умов, а також в окремих підгрупах, використовуючи 

технології змішаного навчання; 

 робота груп подовженого дня у закладах загальної середньої освіти та 

створення умов для здобуття позашкільної освіти забезпечується також з 

дотриманням правил згідно з Тимчасовими рекомендаціями санлікаря; 

 святкування Дня знань 1 вересня у межах окремого класу, групи. 

 

Дякуємо всім, хто допомагає організувати безпечний 

освітній процес! 


